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                       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 
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                         E-mail: ldumitrutautan@gmail.com 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 1  din  01.09.2020 

privind cererile de transfer ale personalului didactic și nedidactic administrativ  

pentru anul școlar 2020-2021 al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 01.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă toate cererile de transfer înregistrate la secretariatul Liceului Teoretic ”Dumitru Tăuțan” 

Florești; 

Art. 2 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 2  din  01.09.2020 

privind cererile de transfer ale elevilor,  pentru anul școlar 2020-2021  

al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 01.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă toate cererile de transfer înregistrate la secretariatul Liceului Teoretic ”Dumitru Tăuțan” 

Florești; 

Art. 2 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 3  din  07.09.2020 

privind tematica Consiliului de administrație   

pentru anul școlar 2020-2021 al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 07.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă tematica Consiliului de administritație; 

Art. 2 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 4 din  07.09.2020 

privind procedurile de organizare și începere a noului an școlar  

 2020-2021 la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 07.09.2020 

            în temeiul: 
- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 5 (alin.1) din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 
unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu 
modificările și completările ulterioare și măsurile specifice aprobate, în baza art. 22 (alin.2) din Ordinul nr. 
5487/1494/2020. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă procedurile de organizare și începere a noului an școlar 2020-2021; 

Art. 2 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 
 
Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 
prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 
 
Voturi 
- pentru: 9 
- abțineri: 0 
- împotrivă: 0 
 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 
Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 5  din  07.09.2020 

privind aprobarea comisiilor și responsabililor acestora  

pe anul școlar 2020-2021 al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 07.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 5 (alin.1) din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă comisiile ; 

Art. 2 Se aprobă responsabilii comisiilor; 

Art. 3 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr . 6 din  07.09.2021 

pentru actualizarea permanentă a fişelor postului și aprobarea lor 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 07.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice  

- art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 având în vedere prevederile: 

- art. 17 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 cu completările şi modificările 

ulterioare; 

- OMECTS nr.6.143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi didactic auxiliar; 

-ORDIN nr.3.597 din 18 iunie 2014 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi completarea 

Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Se numeşte responsabilul cu întocmirea, evidenţa şi actualizarea (redactarea) permanentă a fişelor 

postului angajaţilor instituţiei publice, în persoana doamnei secretar șef Morar Liana-Daniela. 

Art. 2 Responsabilul desemnat, are obligația ca ori de câte ori este necesar sa înmâneze un exemplar din fişa 

postului actualizată angajatului, un exemplar semnat de primire şi luare la cunoştinţă va fi anexat la dosarul 

personal al angajatului iar un exemplar va fi păstrat de persoana care răspunde cu păstrarea, evidenţa şi 

actualizarea permanentă a acestora. 

Art. 3 Persoana responsabila cu întocmirea, evidenţa şi actualizarea (redactarea) permanentă a fişelor postului 

angajaţilor instituţiei publice are obligaţia ca în baza deciziilor emise de conducătorul unităţii (în baza 

normelor legale) să refacă ori de câte ori este nevoie aceste documente. Fişele postului pentru fiecare funcţie 

didactică şi didactică auxiliară se operaţionalizează/individualizează de către directorul şi directorul adjunct 

al unităţii, anual. 

 Fişa postului operaţionalizată se aprobă şi se revizuieşte anual sau ori de câte ori este necesar de către 

conducătorulunității şi constituie anexă la contractul individual de muncă. 
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 Toate modificările şi/sau completările fişei postului se aduc la cunoştinţa salariatului care ocupă 

funcţia respectivă sub semnătură în cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestora. 

Art. 4 Responsabilul cu gestionarea fiselor postului va numerota fişele postului şi le va înregistra într-un 

registru special, indicând numărul fişei postului, denumirea funcţiei respective, precum şi denumirea completă 

a compartimentului.  

Art. 5 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Președinte Consiliului de Administratie,      Secretar, 

dir. prof. Feneșan Mirela-Dana      prof.înv.primar Pop Maria 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 7  din  07.09.2020 

privind numirea diriginților și învățătorilor  

pe anul școlar 2020-2021 la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 07.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 5 (alin.1) din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă numirea diriginților, astfel:  

prof. Pereat Ioan-Cornel, diriginte la clasa a V-a A; 

prof. Lăpuștea Laura-Doina, dirigintă la clasa a V-a B; 

Art. 2 Se aprobă numirea învățătorilor, astfel: 

prof.înv.primar Brânzei Petru-Daniel, clasa CP A 

prof.înv.primar Crainic Nicoleta-Diana, clasa CP B 

prof.înv.primar Radu Irina-Olguța, clasa CP C 

prof.înv.primar Lepșa Adela-Carmen, clasa CP D 

prof.înv.primar Lombrea Irina-Mariana, clasa CP E 

prof.înv.primar Crișan Daniela-Crucița, clasa CP F 

prof.înv.primar Pralea Rodica, clasa CP G 

prof.înv.primar Chindriș Mia-Ancuța, clasa I A 

prof.înv.primar Brânzei Daniela, clasa I B 

prof.înv.primar Verdeș Lavinia-Ioana, clasa I C 

mailto:scoala_sincai_floresti@yahoo.com


prof.înv.primar Dragotă Laura, clasa I D 

prof.înv.primar Maxim Corina-Melania, clasa I E 

prof.înv.primar Leordean Alina-Camelia, clasa a II-a A 

prof.înv.primar Pop Maria, clasa a II-a B 

prof.înv.primar Nechia Ana, clasa a II-a C 

prof.înv.primar Negrescu Georgiana, clasa a II-a D 

prof.înv.primar Bogdan Iulia-Mioara, clasa a II-a E 

prof.înv.primar Șanta Carmen-Maria, clasa a III-a A 

prof.înv.primar Pal-Șerban Ionelia, clasa a III-a B 

prof.înv.primar Așchilean Dorina-Maria, clasa a III-a C 

prof.înv.primar Buruiană Simona, clasa a III-a D 

prof.înv.primar Băican Diana, clasa a IV-a A 

prof.înv.primar Sopon Ileana, clasa a IV-a B 

prof.înv.primar Andreica Daciana-Maria, clasa a IV-a C 

Art. 3 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 8  din  07.09.2020 

privind cererile de transfer ale elevilor,  pentru anul școlar 2020-2021,  

la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 07.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă toate cererile de transfer înregistrate la secretariatul Liceului Teoretic ”Dumitru Tăuțan” 

Florești;  

 

Art. 2 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 9  din  11.09.2020 

privind propunerea suplimentării planului de școlarizare 

 pentru anul școlar 2020-2021,cu o clasă pregătitoare de 25 de elevi  

la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 11.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se propune suplimentarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021cu o clasă pregătitoare 

de 25 de elevi la Liceul Teoretic ”Dumitru Tăuțan” Florești;  

Art. 2 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 10  din  11.09.2020 

privind aprobarea plata cu ora pentru personalul didactic din  

unitatea de învățământ Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 11.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 5 (alin. 1) din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Se aprobă și se acordă plata cu ora pentru următoarele cadre didactice:  

Socaci Amalia-Elena, 3 ore de matematică la clasa a V-a B; 

Frâncu Răzvan-Adrian, 1 oră educație socială-gândire critică și drepturile copilului la clasa a V-a B; 

Ciobanu Mădălina, 0,5 oră educație muzicală la clasa a V-a A; 

Lăpuștea Laura-Doina, 1 oră religie ortodoxă la clasa CP D; 

Pereat Ioan-Cornel, 2 ore ed. fizică la clasa a V-a B; 

Stoica Angela-Sanfira, 2 ore ed. fizică la CP C; 

Botar Gheorghe-Ștefan, 2 ore informatică și TIC la clasele a V-a A și a V-a B; 

Art. 2 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

          Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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                       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 
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HOTĂRÂREA nr. 11  din  11.09.2020 

privind aprobarea plata cu ora pentru cadrul didactic pensionr 

Botar Gheorghe-Ștefan 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 11.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 5 (alin. 1) din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă și se acordă plata cu ora pentru Botar Gheoghe-Ștefan, cadru didactic pensionar, profesor 

ed. tehnologică - 2 ore informatică și TIC la clasele a V-a A și a V-a B; 

Art. 2 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

          Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 12  din  11.09.2020 

privind aprobarea încadrării prin plata cu ora pentru cadrul didactic, Așchilean Dorina-Maria, 

 la clasa a III-a C și modificarea numirii doamnei Pralea Rodica de la clasa a III-a C la CP G 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 11.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă încadrarea prin plata cu ora pentru dna Așchilean Dorina-Maria, profesor pentru învățământ 

primar, la clasa a III-a C și modificarea numirii doamnei Pralea Rodica de la clasa a III-a C la CP G; 

Art. 2 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

          Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 13 din  11.09.2020 

privind cererile de transfer ale elevilor,  pentru anul școlar 2020-2021  

al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 11.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă cererile de transfer înregistrate la secretariatul Liceului Teoretic ”Dumitru Tăuțan” Florești 

ale următorilor elevi:  

 

Art. 2 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 14 din  11.09.2020 

privind numirea persoanei care gestionează declarațiile de avere și de interese, Morar Liana-Daniela,  

 pe anul școlar 2020-2021 de la  Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 11.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă numirea persoanei care gestionează declarațiile de avere și de interese, secretar șef Morar 

Liana-Daniela; 

 

Art. 2 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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                              HOTĂRÂREA nr . 15 din  18.09.2020 

privind aprobarea comisiilor pentru organizarea și desfășurarea  

concursului pentru postul de învățător,  

care se vacantează pe parcursul anului școlar 2020-2021  

   

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în data de 

18.09.2020      

 în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice  

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

  

având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

- Regulamentului de organizare şi funcţionare; 

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii; 

- Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu completările 

şi modificările ulterioare; 

-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor 

de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011; 

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1.  Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ: Comisia de organizare și desfășurare a concursurilor 

de ocupare a posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2020-2021 în 

următoarea componenţă: 

 Preşedinte: prof. Andreica Daciana-Maria – director adjunct  
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 Secretar: prof. înv. primar Bogdan Iulia-Mioara - titular 

 Membri: -prof. înv.  primar Leordean Alina-Camelia - titular, grad didactic I 

      -prof. înv. primar Chindriș Mia-Ancuța – titular, grad didactic I 

Reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Cluj:-prof. înv. primar Todea Anicuța – insp. școlar    

învățământ primar         

  Comisia de rezolvare a contestațiilor la concursurile de ocupare a posturilor/catedrelor  care se 

vacantează pe parcursul anului școlar 2020-2021 în următoarea componenţă: 

 Preşedinte: prof. Feneșan Mirela-Dana – director  

 Secretar: prof. înv. primar Bogdan Iulia-Mioara - titular 

 Membri: -prof. înv.  primar Sopon Ileana - titular, grad didactic I 

      -prof. înv. primar Radu Olguța-Irina – titular, grad didactic I 

Reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Cluj: -prof. Arion Hadrian  

Comisia pentru inspecția la clasă la concursurile de ocupare a posturilor/catedrelor  care se 

vacantează pe parcursul anului școlar 2020-2021 în următoarea componenţă: 

     Preşedinte: prof. Feneșan Mirela-Dana – director  

 Secretar: prof. înv. primar Bogdan Iulia-Mioara – titular, grad didactic I 

 Membri: -prof. înv.  primar Nechita Ana - titular, grad didactic I 

      -prof. înv. primar Brânzei Daniela – titular, grad didactic I 

Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise la 

concursul de ocupare a posturilor/catedrelor  care se vacantează pe parcursul anului școlar 2020-2021 

în următoarea componenţă: 

    Preşedinte: prof. Andreica Daciana-Maria – director adjunct  

 Secretar: prof. înv. primar Bogdan Iulia-Mioara - titular 

 Membri: -prof. înv.  primar Lepșa Adela-Carmen - titular, grad didactic I 

      -prof. înv. primar Pal-Șerban Ionelia – titular, grad didactic I      

Art. 2. Sarcinile comisiei sunt cele prevăzute de normele legale în vigoare. 

Art. 3 – Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către director si Compartimentul 

Secretariat din cadrul Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești. 

Art. 4 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

Președinte Consiliu de Administrație,      Secretar, 

prof. Feneșan Mirela-Dana                     prof. înv. primar Pop Maria 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 16  din  18.09.2020 

privind aprobarea numirii Comisiei pentru echivalare în credite transferabile  

pe anul școlar 2020-2021 al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 18.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Se constituie Comisia pentru echivalare în credite transferabile, în următoarea componență: 

 Președinte: prof. Feneșan Mirela-Dana 

 Membri:- prof. înv. primar Sopon Ileana 

    -Herman Pompilia de la Casa Corpului Didactic Cluj  

Art. 2 Se aprobă responsabilii comisiilor; 

Art. 3 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 
 

Voturi 

- pentru: 9 
- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 
Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 17 din  18.09.2020 

privind aprobarea dosarului de echivalare în credite transferabile al doamnei prof. înv. primar 

Crainic Diana-Nicoleta 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 18.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă dosarul de echivalare în credite transferabile, al doamnei prof. înv. primar Crainic Diana-

Nicoleta  înregistrat la secretariatul Liceului Teoretic ”Dumitru Tăuțan” Florești; 

Art. 2 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr . 18 din  30.09.2020 

privind validarea rezultatelor pentru concursul de ÎNVĂȚĂTOR ,  

obținut de dna Așchilean Maria-Dorina 

   

        Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință 

 în data de 30.09.2020 

             

în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice  

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii; 

- Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu completările 

şi modificările ulterioare; 

-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor 

de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se valideaza rezultatele concursului pentru ocuparea postului de ÎNVĂȚĂTOR, astfel dna 

Așchilean Maria-Dorina obținând media 7.02,  conform centralizatorului cu rezultate nr. 207/30.09.2020, 

care face parte din prezenta hotărâre. 
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Art. 2 – Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către director si Compartimentul 

Secretariat din cadrul Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești. 

Art. 3 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Președinte Consiliu de Administratie,      Secretar, 

prof. Feneșan Mirela-Dana      prof.înv.primar Pop Maria 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr . 19 din  30.09.2020 

privind stabilirea datei concursului de Contabil șef (administrator financiar I S) și  

numirea comisiilor: 

                -Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a postului vacant de 

Contabil șef (Administrator financiar I S);  

               -Comisia pentru soluționarea contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului vacant de        

Contabil șef (Administrator financiar I S) ; 

   

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în data de 

30.09.2020      

 în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice  

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

  

având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

- Regulamentului de organizare şi funcţionare; 

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii; 

- Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu completările 

şi modificările ulterioare; 

-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor 

de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011; 

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice; 
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HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se stabilește data concursului pentru ocuparea postului vacant de Contabil șef (Administrator 

financiar I S), 23.10.2020; 

Art. 2.  Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ: Comisia pentru organizarea și desfășurarea 

concursului de ocupare a postului vacant de Contabil șef (Administrator financiar I S),   

în următoarea componenţă: 

 Preşedinte: ec. Doja Raluca – director economic la Primăria Comunei Florești;  

 Membri: -      Hiriș Manuela – contabil șef la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj Napoca, 

-  Brie Bianca-Lucia – contabil șef la Liceul cu Program Sportiv Cluj  

            Secretar: Morar Liana-Daniela – secretar șef la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești; 

 

-Comisia pentru soluționarea contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului vacant de        

Contabil șef (Administrator financiar I S), în următoarea componenţă: 

 Preşedinte: Rapas Luminița-Cristina – Inspector asistent – Direcția economică Primăria Florești; 

 Membri: -Vesa Felicia – Contabil șef – Grădinița cu Program Prelungit Florești; 

     -Marcu Alexandru – Contabil șef – Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești; 

    Secretar: Morar Liana-Daniela – Contabil șef – Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești; 

Art. 3. Sarcinile comisiei sunt cele prevăzute de normele legale în vigoare. 

Art. 4 – Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către director si Compartimentul 

Secretariat din cadrul Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești. 

Art. 5 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

Președinte Consiliu de Administrație,      Secretar, 

prof. Feneșan Mirela-Dana                     prof. înv. primar Pop Maria 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 

 



                                                                MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

                       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 

 

                          LICEUL TEORETIC „DUMITRU TĂUȚAN” FLOREŞTI 
                      407280 Floreşti, Str. Carpați, Nr.10, Jud. Cluj 

                         E-mail: ldumitrutautan@gmail.com 

 

 

HOTĂRÂREA nr . 20 din  30.09.2020 

privind stabilirea datei concursului de Administrator patrimoniu I S și  

numirea comisiilor: 

                -Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a postului vacant de 

Administrator patrimoniu I S;  

               -Comisia pentru soluționarea contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului vacant de        

Administrator patrimoniu I S ; 

   

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în data de 

30.09.2020      

 în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice  

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

  

având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

- Regulamentului de organizare şi funcţionare; 

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii; 

- Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu completările 

şi modificările ulterioare; 

-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor 

de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011; 

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice; 
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HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se stabilește data concursului pentru ocuparea postului vacant de Administrator patrimoniu I S, 

10.11.2020; 

Art. 2.  Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ: Comisia pentru organizarea și desfășurarea 

concursului de ocupare a postului vacant de Administrator patrimoniu I S,   

în următoarea componenţă: 

 Preşedinte: prof. Feneșan Mirela-Dana – director - Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești;  

 Membri:- Brie Bianca-Lucia – Contabil șef la Liceul cu Program Sportiv Cluj  

               -Văidăhăzan Monica-Evelina , Administrator patrimoniu I S – Școala Gimnazială „Horea” 

Cluj Napoca; 

            Secretar: Morar Liana-Daniela – secretar șef la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești; 

 

-Comisia pentru soluționarea contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului vacant de        

Administrator patrimoniu I S, în următoarea componenţă: 

 Preşedinte: Andreica Daciana-Maria – director adjunct -  Liceul Teoretic „D. Tăuțan” Florești; 

 Membri: -Hiriș Manuela – Administrator financiar I S –Școala Gim. „Ion Creangă” Cluj Napoca; 

     -Roșu Loredana –Administrator patrimoniu I S – Grădinița cu Program Prelungit Florești; 

    Secretar: Morar Liana-Daniela – Contabil șef – Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești; 

Art. 3. Sarcinile comisiei sunt cele prevăzute de normele legale în vigoare. 

Art. 4 – Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către director si Compartimentul 

Secretariat din cadrul Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești. 

Art. 5 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație,      Secretar, 

prof. Feneșan Mirela-Dana                     prof. înv. primar Pop Maria 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 

 



                                                                MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

                       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 

 

                          LICEUL TEORETIC „DUMITRU TĂUȚAN” FLOREŞTI 
                      407280 Floreşti, Str. Carpați, Nr.10, Jud. Cluj 

                         E-mail: ldumitrutautan@gmail.com 

 

 

HOTĂRÂREA nr . 21 din  30.09.2020 

privind stabilirea datei concursului de Muncitor calificat I și  

numirea comisiilor: 

                -Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a postului vacant de 

Muncitor calificat I;  

               -Comisia pentru soluționarea contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului vacant de        

Muncitor calificat I; 

   

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în data de 

30.09.2020      

 în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice  

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

  

având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

- Regulamentului de organizare şi funcţionare; 

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii; 

- Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu completările 

şi modificările ulterioare; 

-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor 

de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011; 

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice; 
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HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se stabilește data concursului pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat I, 17.11.2020; 

Art. 2.  Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ: Comisia pentru organizarea și desfășurarea 

concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat I,  în următoarea componenţă: 

 Preşedinte: prof. Feneșan Mirela-Dana – director - Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești;  

 Membri:-Tămaș Radu-Gabriel – Administrator patrimoniu I S – Liceul Teoretic „D. Tăuțan” Florești              

               -prof. Leordean Alina-Camelia – membru C.A. – Liceul Teoretic „D. Tăuțan” Florești”  

            Secretar: Marcu Hajnal – bibliotecar I S - Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești; 

 

-Comisia pentru soluționarea contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului vacant de        

Muncitor calificat I, în următoarea componenţă: 

 Preşedinte: Andreica Daciana-Maria – director adjunct -  Liceul Teoretic „D. Tăuțan” Florești; 

 Membri: -prof. Chindriș Mia-Ancuța – membru C. A. - Liceul Teoretic „D. Tăuțan” Florești; 

     -Ciarnău Marinela-Nicoleta –Administrator financiar I S – Liceul Teoretic „D. Tăuțan” 

Florești; 

    Secretar: Marcu Hajnal – bibliotecar I S - Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești; 

Art. 3. Sarcinile comisiei sunt cele prevăzute de normele legale în vigoare. 

Art. 4 – Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către director si Compartimentul 

Secretariat din cadrul Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești. 

Art. 5 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație,      Secretar, 

prof. Feneșan Mirela-Dana                     prof. înv. primar Pop Maria 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 

 



                                                                MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

                       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 

 

                          LICEUL TEORETIC „DUMITRU TĂUȚAN” FLOREŞTI 
                      407280 Floreşti, Str. Carpați, Nr.10, Jud. Cluj 

                         E-mail: ldumitrutautan@gmail.com 

 

 

HOTĂRÂREA nr . 22 din  30.09.2020 

privind stabilirea datei concursului de ocupare a 2 posturi de  Îngrijitor  și  

numirea comisiilor: 

                -Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a 2 posturi vacante de 

Îngrijitor;  

               -Comisia pentru soluționarea contestațiilor la concursul pentru ocuparea a 2 posturi vacante 

de Îngrijitor; 

   

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în data de 

30.09.2020      

 în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice  

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

  

având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

- Regulamentului de organizare şi funcţionare; 

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii; 

- Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu completările 

şi modificările ulterioare; 

-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor 

de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011; 

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice; 
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HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se stabilește data concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de Îngrijitor, 16.11.2020; 

Art. 2.  Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ: Comisia pentru organizarea și desfășurarea 

concursului de ocupare a 2 posturi vacante de Îngrijitor ,  în următoarea componenţă: 

 Preşedinte: prof. Feneșan Mirela-Dana – director - Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești;  

 Membri:-Tămaș Radu-Gabriel – Administrator patrimoniu I S – Liceul Teoretic „D. Tăuțan” Florești              

               -prof. Leordean Alina-Camelia – membru C.A. – Liceul Teoretic „D. Tăuțan” Florești”  

            Secretar: Marcu Hajnal – bibliotecar I S - Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești; 

 

-Comisia pentru soluționarea contestațiilor la concursul pentru ocuparea a 2 posturi vacante de    

Îngrijitor, în următoarea componenţă: 

 Preşedinte: Andreica Daciana-Maria – director adjunct -  Liceul Teoretic „D. Tăuțan” Florești; 

 Membri: -prof. Chindriș Mia-Ancuța – membru C. A. - Liceul Teoretic „D. Tăuțan” Florești; 

     -Ciarnău Marinela-Nicoleta –Administrator financiar I S – Liceul Teoretic „D. Tăuțan” 

Florești; 

    Secretar: Marcu Hajnal – bibliotecar I S - Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești; 

Art. 3. Sarcinile comisiei sunt cele prevăzute de normele legale în vigoare. 

Art. 4 – Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către director si Compartimentul 

Secretariat din cadrul Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești. 

Art. 5 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație,      Secretar, 

prof. Feneșan Mirela-Dana                     prof. înv. primar Pop Maria 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 

 



                                                                MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

                       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 

 

                          LICEUL TEORETIC „DUMITRU TĂUȚAN” FLOREŞTI 
                      407280 Floreşti, Str. Carpați, Nr.10, Jud. Cluj 

                         E-mail: ldumitrutautan@gmail.com 

 

HOTĂRÂREA nr. 23  din  30.09.2020 

privind aprobarea decont transport pentru personalul didactic, pe luna septembrie 2020,  

al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 30.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă decont transport pentru personalul didactic, pe luna septembrie 2020, astfel: 

1. Crainic Diana-Nicoleta- prof. înv. primar – Liceul Teoretic „D. Tăuțan” Florești – (115 RON); 

2. Gordon Anamaria – profesor -Liceul Teoretic „D. Tăuțan” Florești – (48 RON); 

3. Haiduc-Varga Crina-Elena -  profesor -Liceul Teoretic „D. Tăuțan” Florești – (16 RON); 

4. Hens Ionuț - profesor -Liceul Teoretic „D. Tăuțan” Florești – (40 RON); 

5. Simedru Diana - profesor -Liceul Teoretic „D. Tăuțan” Florești – (115 RON); 

Art. 2 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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                                                                MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

                       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 

 

                          LICEUL TEORETIC „DUMITRU TĂUȚAN” FLOREŞTI 
                      407280 Floreşti, Str. Carpați, Nr.10, Jud. Cluj 

                         E-mail: ldumitrutautan@gmail.com 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 24 din  30.09.2020 

privind cererile de transfer ale elevilor,  pentru anul școlar 2020-2021  

al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 30.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă cererile de transfer înregistrate la secretariatul Liceului Teoretic ”Dumitru Tăuțan” Florești 

ale următorilor elevi:  

 

Art. 2 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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                                                                MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

                       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 

 

                          LICEUL TEORETIC „DUMITRU TĂUȚAN” FLOREŞTI 
                      407280 Floreşti, Str. Carpați, Nr.10, Jud. Cluj 

                         E-mail: ldumitrutautan@gmail.com 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 25 din  23.10.2020 

privind validarea cererilor de înscriere pentru prima inspecție, în vederea înscrierii la grade 

didactice, ale următoarelor cadre didactice:-Lăpuștea Laura-Doina 

                                                                     -Maxim Corina-Melania 

                                                         -Pop Maria 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 23.10.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Se validează cererile de înscriere pentru prima inspecție, în vederea înscrierii la grade didactice, ale 

următoarelor cadre didactice:  

1. Lăpuștea Laura-Doina – profesor religie ortodoxă, a depus cererea de înscriere pentru prima 

inspecție în vederea înscrierii la gradul didactic II, seria 2021-2023; 

2. Maxim Corina-Melania – profesor pentru învățământ primar, a depus cererea de înscriere pentru 

prima inspecție, în vederea înscrierii la gradul didactic II, seria 2021-2023; 

3. Pop Maria – profesor pentru învățământ primar, a depus cererea de înscriere pentru prima inspecție, 

în vederea înscrierii la gradul didactic I, seria 2021-2024; 

Art. 2 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 
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Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 


